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Na  qualidade  de  Conselheira  Nacional  do  Ministério  Público,  venho,

respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, no uso das prerrogativas a nós conferidas

pelos artigos 23, IV, e 147, I, do Regimento Interno deste Colegiado, apresentar Proposta de

Resolução, com leitura em sessão e distribuição aos demais Conselheiros e Conselheiras, nos

termos regimentais.

Brasília, xx de novembro de 2020.

FERNANDA MARINELA DE SOUSA SANTOS

Conselheira Nacional do Ministério Público

Presidente da Unidade Nacional de Capacitação do Ministério Público
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J U S T I F I C A T I V A

 

 

A  Unidade  Nacional  de  Capacitação  do  Ministério  Público  (UNCMP)  vem

realizando, desde o início da pandemia de Sars-CoV-2, eventos semanais transmitidos online

pelo canal do CNMP no YouTube, com temas relevantes a toda a comunidade jurídica. Trata-

se do programa EM PAUTA, realizado com o apoio da STI, SECOM e ASCEV.

No  dia  15  de  outubro  de  2020  o  EM  PAUTA recebeu  os  palestrantes  Rodrigo

Foureaux (Juiz de Direito, professor, palestrante e pesquisador na área de Segurança Pública e

Direito Militar) e Mariana Aquino (Juíza Federal Substituta da Justiça Militar, Especialista em

Direito  Militar  pela  Universidade  Cândido Mendes e  Diplomada em Direito  Internacional

Humanitário  pela  Universidade  de  Leiden,  Holanda),  que  apresentaram  o  resultado  da

pesquisa por eles realizada com o título “Assédio sexual nas instituições de Segurança Pública

e nas Forças Armadas”.

A pesquisa foi realizada em razão da necessidade de se levantar dados e informações

acerca do assédio sexual nas instituições de Segurança Pública e Forças Armadas do Brasil,

com o fim de fomentar a adoção de medidas preventivas e de combate a esse tipo de violência

no país.

O método empregado para a coleta de dados consistiu no envio do link da pesquisa

com o questionário para um número alto de mulheres integrantes dos órgãos de Segurança

Pública e das Forças Armadas, pelo WhatsApp e pelo Instagram, ocasião em que foi pedido a

essas mulheres que encaminhassem para outras mulheres que fossem policiais, bombeiras,

militares ou da guarda municipal, sendo obtido o total de 1.897 respostas.

O resultado alarmante dessa pesquisa, que revelou 74% das mulheres das instituições

de segurança pública e forças armadas ouvidas já sofreram assédio sexual, gerou a proposição

de  sugestões, por parte dos pesquisadores, que visam prevenir e combater o assédio sexual,

inicialmente, nas instituições de Segurança Pública e nas Forças Armadas, e, posteriormente,

em todas repartições públicas e instituições privadas.

Nesse  sentido,  foi  apresentado,  em 23  de  outubro  de  2020,  o  Projeto  de  Lei  nº

5.016/2020, de autoria  do  Deputado Federal  Subtenente Gonzaga,  que cria  esses mesmos

mecanismos nas instituições de segurança pública e nas Força Armadas.
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Com  o  mesmo  intuito,  apresento  esta  Proposta  de  Resolução,  que  disciplina  a

fiscalização do assédio sexual pelo Ministério Público no âmbito das instituições públicas, nos

termos a seguir.

Brasília-DF, xx de novembro de 2020.

FERNANDA MARINELA DE SOUSA SANTOS

Conselheira Nacional do Ministério Público

Presidente da Unidade Nacional de Capacitação do Ministério Público
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RESOLUÇÃO N° [...], DE [DIA] DE [MÊS] DE [ANO].

Dispõe sobre a fiscalização do assédio sexual pelo
Ministério  Público  no  âmbito  das  instituições
públicas.

O CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO,  no  exercício  das

atribuições conferidas pelo art. 130-A, §2º, incisos I e II, e §3º, da Constituição da República

Federativa do Brasil de 1988 , com fundamento nos artigos 147 e seguintes de seu Regimento

Interno, e na decisão plenária proferida nos autos da Proposição n° 0.00.000.000000/ANO-00,

julgada na [   ]ª Sessão Ordinária […];

CONSIDERANDO que o Ministério Público é garantia constitucional fundamental

de  acesso  à  Justiça  (arts.  127  e  129,  ambos  da  Constituição  Federal  de  1988),  sendo

necessário o aprimoramento da sua atuação judicial e extrajudicial visando à concretização e à

efetivação  dos  direitos  e  garantias  constitucionais  fundamentais  afetos  às  atribuições

constitucionais da Instituição;

CONSIDERANDO que o enfrentamento do assédio sexual, para além de constituir

um  dever  legal,  consentâneo  com  a  própria  vocação  institucional  do  órgão,  fomenta  o

desenvolvimento de uma cultura fundada no respeito mútuo, com impacto direto na gestão de

excelência;

CONSIDERANDO o princípio  da  igualdade,  da  dignidade  da  pessoa  humana,  o

princípio da eficiência e o direito à saúde e à segurança no trabalho (artigos 1º, inc. III; 6º; 7º,

inc. XXII; 37 e 39, § 3º, da Constituição Federal);

CONSIDERANDO que a prática de assédio sexual configura crime previsto no art.

216-A do Código Penal, podendo configurar outros crimes como injúria (art. 140 do CP) e

importunação sexual (art. 215-A do CP);

CONSIDERANDO pesquisas recentes que apontam o elevado número de casos de

assédio sexual praticados dentro das instituições públicas, especialmente contra mulheres, que

culminam em desordens emocionais e psicológicas, atingem a dignidade da pessoa humana e

interferem negativamente na qualidade de vida e na organização do trabalho;
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